
pPUZZELTOCHT     

Deze fi etsroute is aangeboden door: Keistad 
Fietsfestival, Salt, Heidelberg en Mannheim

DRAISINE FIETS EXPO 
Leuk dat je deze fi etstocht gaat doen. Behalve 
dat we je onderweg het verhaal vertellen van 
het ontstaan van de fi ets – dat in 1817 begon in 
Mannheim met de ontwikkeling van de Draisine 
(het houten paard) – kun je ook meedoen aan de 
puzzeltocht. In elk kunstwerk zit een antwoord 
verborgen. Vul het antwoord onder elke vraag in. 
Aan het eind zet je alle letters uit de gearceerde 
vlakjes op de juiste plek. Het resultaat is de 
oplossing die je nodig hebt om mee te kunnen 
dingen naar de prijs: een smakelijk pakket vol 
lekkernijen uit de steden Mannheim en Heidelberg.

Lengte +/- 18 km. 
De route is van 3 – 24 oktober beschikbaar. 

Wil je kans maken op deze smaakvolle prijs? 
Lever dan op zondag 3 oktober je formulier in bij 
de Festivaltent op het Oliemolenhof, of mail je 
oplossing naar keistadfi etsfestival@gmail.com. Na 
24 oktober krijgt de winnaar bericht.

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Ja, ik schrijf me in voor de Keistad Fietsfestival 
nieuwsbrief

Ja, ik schrijf me in voor de Salt nieuwsbrief



1. Tel het aantal vlakken in de wielen van de Draisine. Tel ook het aantal 
bloemetjes dat de kunstenaar in de wielnaaf heeft geschilderd. Tel deze twee 
getallen bij elkaar op en trek hier het aantal vogels in het frame van af. Het getal 
dat je overhoudt, vul je in.

4

2. Wat zouden wij grote mensen, volgens onze jongste kunstenaar, eens wat 
vaker tegen elkaar moeten zeggen? 

6

3. Hoeveel paar wielen tel je in dit landschap? 

8

4. Wat is een ander woord voor kasteel? 

7

5. Wat is het langste woord in het frame? 

1

6. Welke wilde bloem heeft de kunstenaar veelvuldig geschilderd?

2

7. Welke vogels vormen in de herfst zwarte wolken in de lucht? 

10

8. Hoe noem je het ovale oranje kunststof plaatje dat in dit kunstwerk is 
verwerkt?

9

9. Hoe heet het kruid waarmee dit kunstwerk tot leven is gebracht? 

3

10. Hoeveel draisines tel je?

5

Vul de letters uit de gearceerde vakjes hieronder in. Als je alle vragen goed 
beantwoord hebt, heb je de oplossing. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Stadsatelier - 
Oude Fabrieksstraat 20

2 Clini Clowns -
Soesterweg 300A

3 Citroen & Peper -
Noorderwierweg 155A

4 Ijs van Vitelli -
Kwekersweg 7

5 Blom Hoogland -
Zevenhuizerstraat 101

6 Het Groene Huis -
Schothorsterlaan 21

7 Broers Amersfoort -
Zuidsingel 59

8 Keistad Vloeren -
Woestijgerweg 133

9 Zuid Amersfoort -
Van Campenstraat 55

10 Bikeshop Amersfoort -
Leusderweg 92-94-96


